
ב נערפה האחרונים שבועיים ף•
מאד. מפחידה הצגה מדינה *■

 שדרני־טלוויזיה שני אחד, חבר־כנסת
 פולה המדינה את זרקו עיתונאים וקומץ

 ״הפשע מיפלצת היסטריה. של קלחת לתוך •
 פינה, כל מאחרי לנו אורבת המאורגן״

 כל בעיתון, כתפה כל מיטה. לכל מתחת
 גילויים לנו הביאה וטלוויזיה רדיו תוכנית
 עבר. לכל עפו ההאשמות חדשים. נוראים

 פינה. לכל חדרו האמיצים ציידי־הפשע
 שום הציבור לפני הובאו לא הצער למרבה
להאשמות. הוכחות

 כתרגיל זו תופעה לפטור היה אפשר
עד ולהמתין רודפי־פירסומת, כמה של ציני

-------------- ת א מ -----------־

אסרי אורי
 הזה לפסטיבל היתד, לולא זעם, עבור

מבהילה. כה משמעות
 כאמצעים שניתן, הוכח הנה כי

ל פרימיטיביים, כימעט פשוטים,
לפב ניתן כולה. המדינה את שגע

 ליצור פחד, של כללית תחושה רק
 לכך להכיא ניתן לינץ׳. של אווירה

 ישכחו נכונים־לבאורה שאנשים
 וזכויות■ מדינת־החוק יסודות את

ה האוייב על כהסתערותם האדם,
נוראי.

 זה מחר המאורגן״. ״הפשע זה עכשיו
״ה או השמאלנית״, ״המאפיר, להיות יכול

״המחבלים או פתח״, ״סוכני או בוגדים״,

 או דתי או לאומי מיעוט כל או בגמלים״,
פוליטי.

 למישחק־ השותפים שרוב מניח אני
 הם עושים. הם אשר את ידעו לא השבוע
התלה חוסר-מחשבה, מתוך לעניין ,נגררו

 לגיהינום הדרך וחוסר־נסיון. ריגעית בות
טובות. בכוונות רצופה

 נוכחנו מק־קארתי גץ של בתקופתו
 אחד, חסר־מצפון כפוליטיקאי די כי לדעת

,וה ׳נייר של ריקים עמודים בכמה המנפנף
ה בצמרת הבוגדים רשימת ״הנה מכריז

 מיליון 200 בת שמדינה כדי — מדינה!״
 הזין איך ראינו הפסים. מן תרד נפש

 במשך העיתונות את הובר ג׳י אדגאר
 ״המאפיה״ על דימחוניים בסיפורים -שנים

 לעצמו לכונן כדי הפשע״, ו״סינדיקאט
אמצ בעל מישטרתי דיקטטור של מעמד

מיפלצתיים. עים
 כארץ, כאלה תופעות למנוע כדי

 מידה זה לנושא להחזיר ננסה הכה
 רציונלית. ומהשפה שפיות של

 מדינת■ של מושגי-יסוד נכדוק הכה
 כבל ודמוקרטיה, זכויות-אדם חוק,

כפשע. למילחמה הנוגע

הגאנגסטו על והגן

מ — לכך! שיסכים מבוהל רוב יימצא
המפולת. תחילה

 של העליון בית־המיישפט עשה משום־כך
 מאמצים האחרון, בדור ארצות־הברית,

 חשודים־ של זכויותיהם על להגן כבירים
מוע פושעים בסיטונות שיחדור הוא בפשע.

 זכד נפגעו חקירתם שבמהלך מפני דים,
ה של זכויותיו על ההגנה יות־האדם.

 אבדהבזחז רבה, במידה הפכה, חש,וד־בפשע
אמיתית. לדמוקרטיה

 : הוא הכלל עממית כדמוקרטיה
חפים• תשעה שיפכלו ״מוטב

 בכפו, עוול לא על על־ידו הנפגע אדם
 חייב בבית־המישפט לבית־המישפט. יפנה

 דינו אמת. כתב שהוא להוכיח העיתונאי
 חובת־ההוכחה כי פלילי, במישפט כתובע

 במשימה העיתונאי יצליח לא אם עליו. היא
 אם בייחוד קשה, להינזק עלול הוא זו,
 בתום־ שפעל השופט את לשכנע יצליח לא
 המפורסם החוק — הישראלי החוק לב.

 הדראקו־ מן הוא — הרע״ לשון ״לאיסור
בעולם. ניים

 של מנגנון. לגלות היוצא העיתונאי,
 אם חמור. סיפון עצמו על מקבל פשיעה,

 בעיניים האחריות, במלוא זאת עושה הוא
 ומקיפה, קפדנית חקירה אחרי פקוחות,

 לחייל דומה הוא הכבוד. לכל ראוי הוא
 להגן כדי האוייב, לאש עצמו את החושף

מולדתו. על
 שככית־המיש■ היא הנחת-היסוד

 פרקדיט־המדינה בין שוויון יש פט
העיתו כין או החשוד-כפשע, לכין
ל אותו התוכע האזרח ולבין נאי
 מביא צד כל הוצאת־דיבה. על דין
והשו השופט, לפני הוכחותיו את
המכריע. הוא פט

או זה צד לטובת השוויון מופר אם

 ובשלום־ בזכויות־האדם פונע פושע ך*
 עד אותו לרדוף יש לכן הציבור. 1 י

 ב־ להיעשות חייבת זו רדיפה אך חורמה.
החוק. מיסגרת

דמו כמדינת־חדק :אחרת לשון
 זכו־ מאותן הפושע נהנה קרטית

קורכנו. כמו יות־האדם
 האם הנרעש. האזרח ישאל — ן הייתכן

ל כמו הזכרות אותן לגאנגסטר תהיינה
עליון מאיים שהוא אזרח

 ה־ כי כך. אכן :היא התשובה
 אחרי אלא גאנגסטר, אינו גאנגסטר
 עד גאנגסטר. שהוא קכע שהשופט

 זכויות־ כל לו יש רגע, לאותו
מוס שופט של פסק־דין רק האזרח.

אלה. זכויות ממנו לשלול יכול מך
הגאנגסטר. למען נקבע לא זה כלל

 ההגונים. האנשים למען דווקא נקבע הוא
 אזרחים של סוג יש כי ייקבע אם שהרי
החשו אנשים — זכויות־אדם להם ׳שאין
 מי יקבע מי — למשל כגאנגסטרים, דים

תה קבוצות־אדם אילו יקבע מי ן חשוד
ן משוללות־זכויות יינה

 מדינת-חוק כין הדק הגכול הנה
עממית. דמוקרטיה וכין

 חופש־ למען שלוחם מי :הוא גדול כלל
 כל קודם להגן כלל בדרך נקרא הביטוי,

 עליו השנואים אנשים של חופש־הביטוי על
 אנשי נתעבות, ריעות ׳בעלי אנשים —

 הפורנו־ הפוליטיים, המטורפים״ ״השוליים
ה תישלל אם למיניהם. גרפים ל א  זכות־ מ

ש אחרי לעריצות. .הפתח ■נפתח הדיבור,
 פיהם ייסתם החורגים, של פיהם נסתם

 יותר, מקובלות דיעות בעלי אנשים של
השילטון. את המרגיזים

 זקוק אינו הרוב, דעת את שמבטא מי
 בלתי־פופו־ דיעות בעלי רק החוק. להגנת
 קדההגגה זהו זו. להגנה זקוקים לריות

 הציבור של חרותו על במילחמה הראשון
כולו.

 הם, בפשע. החשודים לגבי הדין הוא
ה להגנת זקוקים אחר, ציבור מכל יותר
 החשודים — כפאראדוכס נשמע זה חוק.

 אך — החוק להגנת זקוקים בהפרת־החוק
 זכו״ות־ תיפגענו אם שהרי המציאות. זוהי

סנסציוני פשע כל ואחרי — שלהם האדם

 פושע יימלט שלא וכילכד מפשע,
 הוא הכלל כמדינת-חוק אחדד׳

 תישעה שיימלטו ״מוטב :הפוך
 ד להם, הראוי העונש מן פושעים

א ייפגע שלא כילכד
ככפו.׳׳ עוול

לא על אחד אדם נגע

מוסמך! השופט רק
 אם לקבוע מוסמך כית״המישפט ק ך*

לאו. או פשע, ביצע פלוני |
 אם שיקבע השופט, לפני חשוד הבאת

 המוטלת, משימה היא לא, או אשם הוא
 החקירה השיטור, מוסדות על כלל, בדרך

 אלה מוסדות אך המדינה. של ׳והתביעה
 מחוסר- מחזסר־אמצעים, לסבול עלולים
מחוסר-טוהר־המידות. גם ולעיתים כישרון,

 מק- תהליך המודרנית בחברה יש לכן
ה כלי־התיקשורת. באמצעות ביל־לכאורה,

 חוקרת היא פושעים. חושפת עיתונות
מימצאיה. את ומפרסמת

 לכית■ המכיא תהליך זהו גם
ל חשוף העיתונאי כי המישפט.

ואזרחית. פלילית דיכה, תביעת

ל הצעתי כך המצב. את לתקן יש אחר,
 ״הגנה של מנגנון להקים בשעתו, כנסת,

ב הנאשמים, לרשות שיעמוד כללית״
הפו הכללית״ ״התביעה למנגנון מקביל

 ״תום־ הגנת את להרחיב הצעתי ׳עדו. עלת
 דיבה, במישפטי לעיתונאים העומדת הלב״

 כראוי. תפקידם את למלא להם לאפשר כדי
 מודרניזציה לבצע פעמים עשרות הצעתי
להתמו להכשירה כדי במישטר׳ה, יסודית

 ך המתרחב המתוחכם, הפשע עם דדות
הולך.
ו מדינת־החוק, את לחזק ׳נועד זה כל

שהוא. צד מכל הפקרות למנוע
 ההופכת תופעה, במדינה קמה הנה אך

לחוקא-׳והיטלולא. מדינת־החוק את
אודמרט, אהוד ששמה התופעה

״כ. ח

עממי סו׳מנר
 ה• נכנסת תתפרסם אורסרט ולוד ע

 כלוחם עצמו הציג כאשר קודמת,
הרעש גילוייו אומנם, בפשע. אחד מיספר

מאוד, צנועים פירות הניבו אז של ניים
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